
Слава	Ісусу	Христу!																												10.03.2019		 Слава	на	віки!	
	Сиропусна	неділя	(голос	8)	–		Cheesefare	Sunday	(tone	8)	

		Римлян	13:11-14;	Мат	6:14-21	
Glory	to	Jesus	Christ!	 Glory	forever! 	

Our parish this week                                                 Цього тижня в нашій парафії    
     Нині:  панахида + Стефанія і Любомир Лех  
11.03.2019 (Monday) 10:00 a.m. Великопосна утреня/Lenten Matins 
13.03.2019  (Wednesday) 11:00 a.m. Сорокоусти/Sorokousty 
 11:30 Bible Study 
 1:00 p.m. Клюб Зустріч – Seniors’ Club Zustrich 
15.03.2019  (Friday) 10:00 a.m. Літургія Напередовячених Дарів/ Liturgy of the Presanctified Gifts  
 7 p.m. Вервиця/Rosary 
Цього тижня готувати пироги/this week we are preparing pyrohy for the Easter sale: 
 П’ятниця/Friday 6:00 p.m. Peeling potatoes 
 Субота/Saturday 9:00 a.m. Making pyrohy 
 Неділю/Sunday 8:30 a.m. Packing pyrohy 

Просимо вас приєднатися до нашої спільної справи! We invite you to come and join us! 
Молімся за наших хворих парафіян – Please pray for our parishioners who are ill.  

В наступну неділю: перша Великого Посту 
благословляємо ікони, образи, хрестики і подібні релігійні речі 

Next Sunday: the first Sunday of Lent 
Please bring for blessing icons, crosses and other religious objects 

НАДХОДИТЬ UPCOMING 
Підчас Великого Посту програма АЛФА в нашій парафії для молоді “High School” 
 прийдіть поговоримо про нашу віру/ During Great Lent: ALPHA program for High School aged 

youth: an opportunity to get together and learn about our faith.  
 Зацікавлені? Зголосіться до отця Interested? Speak with Father for dates and times 
17.03.2019 Засідання нашого відділу ЛУКЖК/ Next meeting of UCWLC 
 Bring to the meeting: Fund raising ideas!!!! 
18.04.2019-20.04.2019 Парафіяльна місія і сповідь. Провадить о. Андрій Фіголь 
20.04.2019 Фестивал писанки/ Pysanka party 

 
 
  

 Щире спасибі всім жертводавцям  
March 3, 2019:  Regular: $1084.  Clergy Benevolent: $95. 

Thank you to all our generous donors 
	

	

    Happy Birthday!                               Многая літа!  
Вітаємо  парафіян котрі  цього  тижня відзначують  день  народження.  

Greetings and best wishes to our parishioners who celebrate their birthday this  week: 
Patricia Pawlko (12th), Dmytro Chernysh (14th), Andrew Hrynovets (15th) and  

Ihor Luka and Stefania Pawelczak(9th). 

	

During Lent, our liturgical prayers and services and biblical readings have been chosen throughout 
Church history to help us, individually and as a community, to restore and deepen our relationship to God 
and thus to each other. We can find brief explanations of each Sunday and the special services of Great Lent 
on our website (https://holytransfigurationkw.com/liturgical-cycle/) in bulletins from previous years.  

As the calendar year began, we delved into the meaning of our own divinisation, in light of God’s 
incarnation.  In the weeks leading to Great Lent, we’ve heard Gospel parables that teach us that being 
Christian requires our effort to live love—no exceptions. Christ modelled love, mercy, forgiveness, inclusion, 
respect for others—no exceptions! We know of Christ from the books of the “New” Testament. Yet, our 
liturgies include psalms and passages from the “Old” Testament. What we call the Hebrew Bible (Old 
Testament) lays the foundation to the Christian way. Jesus was an engaged member of his faith community, 
speaking and teaching in the Temple, illuminating the God of love who has always been present in the world.  

The Liturgy of Presanctified during Lent includes readings from Genesis, the very verses that Christ and 
his disciples knew. But as Christians we can understand Genesis through Christ, through the Trinity. In this 
way these ancient writings come alive to us today. 

Genesis describes the creation of the world (“let there be light”). We call Christ the “light of the world”. 
We are called to see all creation through Christ’s light—illuminated by his teaching. Through Christ we can 
see that the natural world is and has been imbued with God: it is sacred. “God seems to have chosen to 
manifest the invisible in what we call the “visible,” so that all things visible are the revelation of God’s 
endlessly diffusive spiritual energy. Once a person recognizes that, it is hard to ever be lonely in this world 
again. . . . The Franciscan philosopher-theologian John Duns Scotus (1266–1308) taught that Christ was “the 
first idea in the mind of God” (or the “Alpha” point, Revelation 1:8 and elsewhere), not an after-the-fact 
attempt to solve the problem of sin. . . We were “chosen in Christ before the world was made,” as Paul puts it 
(Ephesians 1:4). It was all “determined beforehand in Christ” (1:9). Human sin or human-made problems 
(13.8 billion years after the Big Bang!) could not be a sufficient motive for the Divine Incarnation, but only 
love itself, and even infinite love! The Christ Mystery was the blueprint of reality from the very start (John 
1:1). . .  God never merely reacts but always supremely and freely acts . . . out of perfect and gratuitous love. 
Anything less is unworthy of God.” (R. Rohr) 
 

  В часі Великого Посту літургічні молитви, відправи та читання заохочують нас індивідуально і 
як спільнота поглибити наше відношення до Бога і до один одного. Короткі пояснення кожної 
неділі Великого Посту та особливих посних відправ можна знайти на нашім вебсайті 
((https://holytransfigurationkw.com/liturgical-cycle/). 
  Різдвяний цикл, котрого ми тільки що пережили, вглибив нас в значіння убожествлення в світлі 
Божого воплочення. Останні тижні котрі готували нас до Великого Посту ми чули притчі котрі 
вчили нас про виклик до необмеженної любови. Христос є образом любови, милосердя, прощення, 
включення, пошани до всіх – без вийнятку! Ми пізнаємо Христа через книги “Нового” Завіту але 
наші відправи включають не менш важні псалми і читання “Старого” Завіту. Те що називається 
Єврейська Біблія (Старий Завіт) дає основу християнстві. Ісус був активним членом своєї 
громади, він говорив і вчив у Святині, звертаючи всім увагу на Божу любов котра пересікає ввесь 
світ. 
  Літургія напередосвячених дарів, в часі Великого Посту, включає читання з книги Буття – ті самі 
слова котрих знав Христос і Його учні. Але як християни ми розуміємо ці слова з Буття через 
Христа, через Пресвяту Трійцю. Стародавні книги набувають нове життя для нас нині. 
  Буття оповідає нам про сотворення світу (“нехай буде світло”).  Ми кажемо що Христос є 
“світлом для світу”.  Перед нами стоїть виклик бачити все сотворіння через Христове світло: 
просвічені Його наукою. Через Христа ми бачимо що вся природа пройнята Богом: воно святе! 
“Бог нібито рішав виявити невидиме через ‘видиме’, щоби все видиме об’являло Боже необмежене 
сяяня духовної енергії. Коли людина це пізнала, тяжко її чутися самітною в світі. . . . Францискан 
філософ-богослов Іван Дунс Скотус (1266-1308) вчив що Христос був “першою ідеєю в Божім 
умі” (або пункт АЛЬФА – книга Об’явлення 1:8) , не запізніла думка як відповідь на людський 
гріх. . . Святий Павло каже “Христос наc вибрав перед сотворенням світу” (Ефесян 1:4). Все 
“рішено Христом заздалегідь” (1:9). Людська грішність і людьми витворені проблеми не 
вистарчають щоби пояснити Боже Воплочення – тільки це може зробити любов, необмежена, 
вічна ЛЮБОВ! Св. Іван (1:1) каже що тайна Христа це Божий план зі самого початку! . . . Бог 
ніколи на реагує а радше завжди надзвичайно і вільно діє . . . із досконалої і добровільної любови. 
Богові не гідно будь що менше.” (Р. Рогр) 
 

Починаємо	Великий	Піст	--		We	are	beginning	Great	Lent	


